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RESULTATS PROVES DE LA BORSA
D’ARQUITECTE/A TÈCNICA
La comissió avaluadora de la borsa de treball de la categoria d’arquitecte/a tècnic/a,en sessió de
data 17/11/2020, ha resolt unànimement les al·legacions presentades contra les puntuacions de la
prova realitzada el dia 27/10/2020, i que es detallen a continuació:
➢ Al·legació presentada per la persona candidata 941: 1.Que en el primer exercici en el que
es pregunta 1 comenta que no s’especifica si es pregunta pel coordinador de seguretat i salut
en fase de projecte o pel coordinador de seguretat i salut en fase d’execució (es consideren
dos agents independents). El coordinador de seguretat i salut redacta i s’identifica com a tal a
l’Estudi de Seguretat i Salut, document que figura al projecte i projecte executiu de les obres. //
D’altra banda, no hi ha cap normativa que estableixi que ha d’aparèixer a l’acta d’aprovació del
Pla de Seguretat i Salut, ni tant sols és un document que s’hagi de visar tal com marca la taula
de visats del col·legi d’aparelladors de Barcelona. De fet, el Pla de seguretat i salut podria ser
aprovat per la direcció facultativa en cas de que no fos necessària designar un coordinador de
seguretat i salut en fase d’execució, segons diu l’article 9 del real decret 1627/1997 (annex I). //
2. Que en el vuitè exercici en el que la pregunta “En l’inici de l’execució d’una obra es signa
l’acta de: “i s’ofereix l’opció B com a resposta correcte, que es “comprovació del replanteig”, no
estic d’acord. // Als articles 11, 12 i 13 de la Llei d’Ordenació de l’Edificació parlan en tot
momento de “acta de replanteo” (Annex 2) // El mateix passa amb el document oficial de l’acta
de replanteig del Col·legi d’Aparelladors, que diu “Acta de Replanteig”. I també amb els
documents oficials del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (Annex 3).// Per tant, la resposta “C”
hauria de ser correcte.
La comissió avaluadora, a la vista de les al·legacions, acorda, per unanimitat, les següents
respostes:
Resposta a l'al·legació a la pregunta núm. 1
El literal de la pregunta especifica clarament que és tracta d'una obra, no d'un projecte. D'altra
banda l'article 7.2 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, estableix literal:
"El pla de seguretat i salut ha de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel coordinador en matèria
de seguretat i salut.
En el cas d'obres de les administracions públiques, el pla, amb el corresponent informe del
coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, s'ha d'elevar per a la
seva aprovació a l'administració pública que hagi adjudicat l'obra"
Tanmateix, l'article 9 que fa referència a les obligacions del coordinador en matèria de seguretat i
de salut durant l'execució de l'obra, en l'apartat b) especifica que haurà de desenvolupar entre
d'altres funcions la d’aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista.
La plaça a la que el candidat pretén accedir és en una administració pública, no en una empresa
privada, per tant és d'aplicació l'article esmentat.
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Resposta a l'al·legació a la pregunta núm. 8
La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació va ser aprovada l'any 1999 i l'última
modificació d'aquesta de 15/07/2015 és anterior a la Llei 9/2017, de 8 de novembre , de contractes
del Sector Públic i per tant d'aplicació i rang superior.
L'article 236 - Replanteig del projecte, de la Llei 9/2017, especifica en l'apartat 1, literal:
"Aprovat el projecte i prèviament a l'aprovació de l'expedient de contractació de l'obra, es
procedirà a efectuar el replanteig del mateix,…"
D'altra banda l'article 237, comprovació del replanteig, de la mateixa llei, especifica: "l'execució del
contracte d'obres començarà amb l'acta de comprovació del replanteig. …"
En conclusió, la resposta correcta a la pregunta núm. 8 és la B.
➢ Al·legació presentada per la persona candidata 941: Que he participat al procés selectiu per
una borsa de treball d'Arquitecte Tècnic el passat dimarts 27 d'octubre. Aclariment de la
pregunta Nº 10 del questionari A, ja que penso que pot haver-hi dues respostes correctes.
Resposta a l'al·legació a la pregunta núm. 10.
El Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en l'art. 27 estableix que el pressupost
d'execució per contracta s'obté incrementant al d'execució material els conceptes següents:
Despeses generals d'estructura que incideixen en el contracte, xifrades en els percentatges del 13
% al 17 %, el 6 % en concepte de benefici industrial del contractista i l'import de l'impost sobre el
valor afegit al tipus vigent.
Per tant, la comissió avaluadora desestima les al·legacions presentades per les dues persones
candidates i manté el quadre de resultats aprovats en la sessió de data 27/10/2020 i les persones
proposades per a la consitució de la borsa.
La qual cosa es fa pública per al coneixement general.
Badalona, 18 de novembre de 2020
La secretaria de la comissió,
(Per delegació expressa)

Fina Carrasco Jiménez

